
 
                                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022 
 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Săgeata în calitatea sa de inițiator înregistrat 
sub nr.  23/22.02.2022 

-raportul de specialitate al Compartimentului buget contabilitate, achizitii publice, resurse 
umane si salarizare înregistrat sub nr. 24/22.02.2022   

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău      
 -prevederile art. 120 din Constitutia Romaniei, republicata;  
-prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale adoptată la Strasbourg 

la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;  
-prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/ 2009, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
-prevederile art. 2, alin.(3), lit.b), art. 12, alin.(1) si alin.(4) si art. 13 din HG nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizitiilor publice si programului anual al achizitiilor sectoriale;  

-prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala cu privire la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
       În temeiul art.129, alin.1, art. 139, alin. (1)  şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1 Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022, conform anexei  
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.3 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului autorităţilor şi instituţiilor 
interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului Comunei Săgeata, 
Compartimentului buget contabilitate, achizitii publice, resurse umane si salarizare). 
 
       PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier local,                               Secretar General al Comunei Săgeata 
               Sburlan Stelian                                               Elena Petrache 
 
 
      
 
      Nr. 10, Săgeata – Buzău /28.02.2022 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din data de 28.02.2022, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG nr.57/2019, cu un număr de  12 voturi pentru ,  0 abţineri şi  
0 voturi împotrivă , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedintă 12. 
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